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CPI - VENDA DE ANIMAIS 

05.11.2019 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Está aberta a décima 

reunião parlamentar de inquérito -b Venda de Animais, criada pelo ato número 30/2019, 

com a finalidade de apurar irregularidades na venda de animais por canis, pet shops e 

demais estabelecimentos clandestinos, inclusive por meios eletrônicos, no Estado... 

 

O SR. JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - REPUBLICANOS 

- Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra, deputado 

Xerife do Consumidor, Jorge Wilson. 

 

 O SR. JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - REPUBLICANOS 

- Sr. Presidente, nobres pares, tendo em vista o recebimento do relatório – este deputado 

acabou de receber o relatório –, eu peço a V. Exa., dentro do Regimento e se houver 

acordo entre os nossos pares aqui, o adiamento desta reunião da CPI de hoje, se pudesse 

ser adiada para amanhã, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Antes de colocar 

em discussão, me deixa só registrar a presença aqui, regimentalmente, dos nobres 

deputados Caio França, Maria Lúcia Amary, Jorge Wilson Xerife do Consumidor, Bruno 

Ganem, Monica da Bancada Ativista, Marcio Nakashima, Adriana Borgo e José Américo. 

Solicito ao secretário a leitura da Ata da última reunião. 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra, deputada 

Monica. 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Já que já é de 

conhecimento de todos, eu solicito a dispensa da leitura da Ata. 
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O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - É regimental o pedido de 

Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão; fica 

considerada aprovada a Ata da reunião anterior desta CPI. 

Agora, colocando a questão, a proposta de acordo colocada pelo deputado Jorge 

Wilson... 

 

O SR. JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - REPUBLICANOS 

- Até porque, Sr. Presidente, para a gente tentar construir aqui hoje, até a noite, um acordo, 

um consenso, para que a gente tenha um relatório que acabe contemplando toda esta CPI, 

todos os membros desta CPI. Eu tenho certeza de que, com isso, quem vai ganhar é todo 

cidadão dentro do estado de São Paulo e os nossos animais, que têm que ser preservados, 

têm que ser cuidados com carinho e com amor. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com certeza. 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra, deputada 

Monica. 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Só adicionando que o 

Mandato Coletivo apresentou hoje um voto em separado, porque a gente fez um esforço 

de ler essa madrugada também o Relatório Oficial da CPI, e a gente está em um esforço 

para tentar fazer com que o relatório do deputado Bruno Lima, que é o relator oficial da 

CPI, adicione dados que a gente achou que faltavam no relatório. Então a gente já deu a 

nossa colaboração e peço que os demais parlamentares tomem ciência também do nosso 

relatório em separado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Então, dentro 

desse acordo, convoco uma reunião amanhã às 14 horas, correto? 

 

O SR. JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - REPUBLICANOS 

- Presidente, nós pediríamos aqui uma cópia desta sugestão do relatório da deputada aqui, 

para que a gente pudesse também... 
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O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Certo. Será enviado através 

de e-mail, tudo bem? Ou pode ser retirado na Secretaria da CPI. 

 

O SR. JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - REPUBLICANOS 

- O.k. 

 

 O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Vamos lá, então eu 

convoco uma reunião amanhã, quarta-feira, às 14 horas, no auditório Paulo Kobayashi – 

conforme orientação, porque é o único que está disponível – com a mesma finalidade 

desta, ou seja, discutir e votar o relatório final da CPI – Venda de Animais. Convoco 

também reuniões às duas e meia e às três horas de amanhã, com o mesmo objetivo. 

 

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra, deputado 

Marcio Nakashima. 

 

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Eu também gostaria de expressar aqui 

que acho que é assertivo a gente adiar e ficar a reunião para amanhã, haja vista que todos 

os acordos que nós fizemos aqui nesta CPI, aqui durante as sessões, foram quebrados. 

Vossa Excelência criou um grupo de WhatsApp, disse que tudo seria discutido e 

conversado ali e, na verdade, nada disso aconteceu. Houve, como que eu posso dizer... 

As coisas não foram de acordo com o que foi combinado aqui. 

 Eu estive conversando e ficou acertado aqui também que o relatório seria feito de 

forma conjunta, que todos nós participaríamos do relatório. Minha equipe esteve no 

gabinete do deputado Bruno Lima e a equipe dele se comprometeu a entregar – enviar 

por e-mail – o relatório ainda na sexta-feira; não aconteceu, não recebi o relatório até 

agora. Na verdade, eu tenho acesso a esse relatório porque nós fomos até a Secretaria, eu 

não recebi da equipe do Delegado Bruno, do relator, que ficou assim acordado de me 

encaminhar. É um relatório extenso, com mais de 700 páginas, então nós fizemos alguns 

apontamentos e gostaríamos de fazer também, assim como a deputada Monica Seixas está 

apresentando, nós também temos alguns documentos aqui para apresentar. 
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Então eu só quero registrar que amanhã ficou uma forma bem mais assertiva e 

espero que os acordos aqui sejam cumpridos. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Só para registrar: com 

relação ao grupo de WhatsApp, ele foi criado especialmente em relação ao requerimento 

que foi desenvolvido aqui para eventuais diligências e, assim como estava previsto 

naquele requerimento, foi enviado. Então, da parte desta Presidência não houve nenhuma 

quebra de acordo, mas é sempre pertinente cobrar todo tipo de acordo, assim como 

fizemos um acordo aqui hoje – que a gente espera que todos cumpram – de dar o quórum 

amanhã às 14 horas. E que se faça o debate, que se tenha eventualmente um voto em 

separado, é regimental, é democrático, mas se pudermos construir um relatório conjunto, 

também, melhor ainda. 

Vou, claro, conversar com o nosso relator, para que a gente possa construir – na 

noite de hoje, nas próximas horas – realmente, na medida do possível, um consenso, para 

que a CPI possa estar bem registrada, com todas as divergências que são democráticas, 

em um único relatório. Se isso não for possível, perfeitamente teremos aí 

democraticamente a opção da escolha dos relatórios. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Pela ordem, Sr. Presidente, então ficou 

às duas horas amanhã? 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Às duas horas, amanhã às 

duas horas. Perfeito. Nada mais havendo a tratar, está encerrada esta reunião. Muito 

obrigado. 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião. 

 

* * * 


